
 Przed kąpielą należy skorzystać z prysznica w celu opłukania ciała.
 Przebywanie na terenie basenu i kąpiele w basenie dzieci do lat 13 tylko pod opieką
prawnego opiekuna.
 Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho – majtkach. 
 W basenie zabrania się: skakania do wody, niszczenia wyposażenia,, spożywania
napojów alkoholowych oraz wnoszenia szklanych opakowań i i  spożywania posiłków. 
 Godziny otwarcia basenu 10:00 -19:00.
 Prace techniczne przy basenie trwają 8:00 - 10:00.
 Na basen nie wnosimy ostrych narzędzi i zabawek. 
 W czasie trwania przerw technicznych basen jest niedostępny.
 Prosimy o utrzymanie czystości na terenie basenu.
 Basen jest dostępny w zależności od warunków pogodowych.
 Kategoryczny zakaz korzystania z basenu w nocy.
 Na zewnątrz znajdują się urządzenia mechaniczne będące częścią instalacji basenowej
prosimy o zachowanie ostrożności w pobliżu tych urządzeń.
 Dostęp do basenu może być ograniczony lub zamknięty bez podania przyczyny. Basen
udostępniany jest nieodpłatnie Willa Dwa Jeziora nie będzie zwracała kosztów pobytu
w razie braku możliwości korzystania z basenu.
 W razie zauważenia awarii prosimy o niezwłoczne zgłoszenie do recepcji.
 Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami
wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność poniesie opiekun. 
Awarie spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, basenu będzie obciążony
kosztami napraw i remontów.
 Zabrania się korzystania z basenu osobom, u których występują: choroby skóry np.
grzybica, rumień, itp. otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, choroby infekcyjne. 
 Na basenie obowiązuje strój kąpielowy. Użytkowników prosimy o umycie całego ciała
przed wejściem do wody. 
 Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków i
innych środków odurzających lub psychotropowych. 
 Zakaz kąpieli zwierząt.

Basen rozporowy zewnętrzny o wymiarach 
115 x 500 x 300 dogrzewany pompą ciepła,

 prywatny, udostępniany na własną odpowiedzialność.
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                                      Załoga Willi Dwa Jeziora

 

REGULAMIN BASENU 
Willa Dwa Jeziora


